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Được thành lập tại Barcelona, Catalan, Spain năm 1947, CATA là thương hiệu tiên phong trong 
lĩnh vực kinh doanh thiết bị bếp tại Châu Âu.
Danh mục sản phẩm của thương hiệu CATA bao gồm đầy đủ các thiết bị dùng trong nhà bếp 
như: bếp, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, dụng cụ nấu bếp,y 
máy nước nóng, chậu, vòi rửa.

Ngoài trụ sở chính và nhà máy đặt ở Torelló, Barcelona, CATA còn có nhà máy đặt ở Sao Paulo 
(Brazil); Xiao Lan và Shunde (Trung Quốc). Cata cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất và 
phân phối hàng hóa trên phạm vi toàn thế giới.
Trong những năm gần đây, CATA đã có những bước tăng trưởng đáng kể trên thị trường Châu 
Âu và trên toàn thế giới nhờ vào chất lượng sản phẩm và uy tín của thương hiệu.
Cata cam kết chất lượng sản phẩm đồng bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 được cấp bởi Bureau Veri-
tas và được công nhận bởi Dutch Council. Các tiêu chuẩn này đảm bảo tối đa chất lượng từ khâu 
thiết kế đến khâu sản xuất ra từng sản phẩm của CATA. Ngoài ra, sản phẩm CATA cũng đáp 
ứng đầy đủ các quy chuẩn về kỹ thuật và độ an toàn của Châu Âu theo chứng nhận C.C.A (Ce-
lene Certificate Agreement).

CATA _ THƯƠNG HIỆU THIẾT BỊ BẾP  VỚI HƠN 70 NĂM 
KINH NGHIỆM VÀ CÓ MẶT TẠI HƠN 80 QUỐC GIA 
TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
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ĐỨC CHÍNH - nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

Công ty TNHH thương mại quốc tế Đức Chính (DCI) chuyên cung cấp các thiết bị nhà bếp cata công 

nghệ cao và dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam. 

Trong những năm qua, DCI là nhà phân phối chính thức cho Tập đoàn CNA – CATA hãng sản xuất trang 

thiết bị nhà Bếp hàng đầu thế giới với các dòng sản phẩm Máy hút khử mùi: Hút mùi treo tường, Hút 

mùi đảo bếp, Hút mùi góc, Hút mùi âm tủ; Bếp âm siêu sạch: Bếp cảm ứng từ, Bếp điện, Bếp gas âm;  

Lò nướng điện đa năng; Lò vi sóng thông minh. Các sản phẩm  Chậu Inox  và Vòi rửa “ Made in E.U’’.

Trong hơn 70 năm, tên CATA cho đồ dùng gia đình đã được chuyên gia phát triển, chất lượng kỹ thuật 

và độ tin cậy. Hôm nay, CATA là thiết bị gia đình Châu Âu hàng đầu của thương hiệu Tây Ban Nha. Các 

sản phẩm của chúng tôi cung cấp được sản xuất trên dây truyền công nghệ đạt tiêu chuẩn chất lượng 

ISO 9001 và đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE, Hoa Kỳ.

Công ty DCI cam kết với khách hàng về nguồn gốc xuất xứ Tây Ban Nha, chất lượng và dịch vụ kỹ thuật 

dài hạn đối với toàn bộ sản phẩm phân phối của mình và luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của 

toàn bộ quý khách hàng và đối tác.
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Kể từ khi được thành lập vào năm 1947 tại Torelló, Tây Ban 

Nha, CATA đã trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực kinh 

doanh thiết bị nhà bếp tại thị trường này. Danh mục sản phẩm 

của CATA bao gồm bếp, máy hút, lò vi sóng, lò nướng, mặt giặt, 

máy rửa bát, chậu, vòi, quạt thông gió buồng tắm...

Việc thiết kế và phát triển sản phẩm của CATA đều được dựa 

trên các nghiên cứu hướng đến mục đích đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng, cung cấp các giải pháp gia tăng về công năng, 

hiệu quả, độ bền và độ an toàn mà vẫn thân thiện với môi 

trường. Đó là lý do tại sao, thương hiệu CATA đã tồn tại hơn sáu 

thập kỷ và ngày càng phát triển mạnh hơn trên toàn thế giới.
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MÁY HÚT MÙI
Công ngh  gi m thi u ti ng n t i u nh t trên các dòng máy hút c a CATA 

so v i các dòng máy hút mùi truy n th ng khác giúp lo i b  ma sát trên ng 

c  và nâng cao tu i th  c a máy hút. Các k  s  c a CATA luôn luôn c i ti n 

và nâng cao công su t ho t ng trên ng c  ng th i gi m thi u công su t 

tiêu th  d i 100W cho ch c n ng hút và èn chi u sáng.

Máy hút mùi CATA cho phép ng i dùng t ng gi m công su t hút d  dàng 

v i b ng i u khi n c m ng tr t lên t i 10 m c ho t ng và kh  n ng hi u 

ch nh  sáng c a èn chi u trên máy, phù h p nh t v i khu v c n u n trong 

không gian b p c a b n.  

Bên c nh vi c s  d ng các ng c  ch y êm nh t. CATA còn a ra m t gi i 

pháp thông minh cho vi c lo i b  ti ng n trong không gian b p b ng công 

ngh  a ng c  hút ra kh i khu v c n u và i u khi n qua k t n i không 

dây t i b ng i u khi n trong ph m vi 25m.

POWER +

SILENT
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8.500.000 VND

14.520.000 VND 6.500.000 VND

6.700.000 VND

8.500.000 VND

8.700.000 VND

90

9.100.000 VND
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11.100.000 VND

11.300.000 VND 7.900.000 VND

6.900.000 VND

7.300.000 VND
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3.800.000 VND

4.000.000 VND 3.800.000 VND
90

70

60

60
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B P T
Công ngh  xác nh m t b p n u t  ng: 

V i công ngh  c m ng t  tính thông minh c phát tri n b i CATA giúp b p d  dàng xác 
nh vùng t n i. T  ó t i u hóa hi u su t s  d ng và công su t i n n ng tiêu th  trên b p.

Công ngh  làm nóng nhanh và các ch c n ng hi u ch nh nhi t  linh ng: 

V i công ngh  hi n i t  CATA giúp các b p c m ng t  ho t ng t t nh t trên t ng vùng 
n u, th i gian làm nóng nhan h n n 45%. Bên c nh ó b p i n t  CATA còn c trang 
b  nh ng ch c n ng ti n l i, ph c v  cho ng i s  d ng:

- Ch c n ng x  ông (42OC)
- Ch c n ng gi  nhi t (70OC)
- Ch c n ng hâm nóng (94OC)   

M t kính ch u l c và ch u nhi t cao c p:

T t c  các dòng s n ph m b p i n t  CATA u s  d ng m t kính cao c p SCHOTT và 
ELECTA v i kh  n ng ch u nhi t và ch u l c cao, em l i ch t l ng, uy tín và s  sang tr ng 
cho không gian b p hi n i.
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IB 073 DC

430 730

68

410
710

• Bếp điện từ lắp âm

• Bảng điều khiển cảm ứng

• 3 mặt bếp nấu:

• 1 mặt bếp nấu Ø270, chức năng  booster (max 3kw)

• 1 mặt bếp nấu Ø220, chức năng booster (max 3kw)

• 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW

• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp

• Khóa an toàn,

• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu

• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng

• Mặt kính đen, mặt trước mài vát

• Tổng công suất : 6.7 KW

• Xuất xứ: Tây Ban Nha

19.600.000 VND

18.000.000 VND

IB 0722 DC • Bếp điện từ lắp âm

• Bảng điều khiển cảm ứng

• 2 mặt bếp nấu:

• 1 mặt bếp nấu Ø270, chức năng  booster (max 3kw)

• 1 mặt bếp nấu Ø180, chức năng booster (max 3kw)

• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp

• Khóa an toàn,

• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu

• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng

• Mặt kính đen, mặt trước mài vát

• Tổng công suất tối đa: 6 KW

• Xuất xứ: Tây Ban Nha

430 730

68

410
710

17.500.000 VND
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17.500.000 VND

IB 1822 BK • Bếp điện từ lắp âm

• Bảng điều khiển cảm ứng

• 2 mặt bếp nấu:

• 1 mặt bếp nấu Ø210 – 2.3kw, chức năng  booster (max 3kw)

• 1 mặt bếp nấu Ø210 – 2.3kw, chức năng booster (max 3kw)

• 9 mức nấu trên mỗi mặt bếp

• Khóa an toàn,

• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu

• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng

• Mặt kính đen

• Tổng công suất tối đa: 6 KW

• Xuất xứ: Tây Ban Nha

430 730

62

340
670

17.200.000 VND

18.500.000 VND

17.700.000 VND17.700.000 VND
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11.900.000 VND 17.100.000 VND

10.900.000 VND10.900.000 VND
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• Bếp kết hợp điện và cảm ứng từ lắp âm
• Bảng điều khiển cảm ứng trượt
• 3 mặt bếp nấu:
• 1 mặt bếp điện ø230/180/120 công suất 2,5/1,6/0,8Kw
• 1 mặt bếp từ ø22cm – 2.300W ( booster: 3.000W)
• 1 mặt bếp từ ø18cm – 1.400W
• 9 mức công suất điều chỉnh
• Khóa an toàn
• Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
• Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
• Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
• Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
• Mặt kính đen
• Tổng công suất tối đa: 6.2 KW
• Xuất xứ: Tây Ban Nha

IT 603

520 590

68

490560

17.700.000 VND

18.700.000 VND

18.700.000 VND
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Bếp điện - Bếp ga

12.920.000 VND

5.980.000 VND 9.300.000 VND

13.300.000 VND
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LÒ N NG - LÒ VI SÓNG
V i ch c n ng nhi t phân aQuaSmart® ng i dùng ch  c n  
200ml n c và xà bông vào lò, ch n ch c n ng v  sinh b ng nhi t 
phân v i 2000C trong 15 phút. Khi ó lò s  nóng n 2000C , khi n 
h i n c và xà bông b c lên trong lò giúp làm s ch toàn b  các 
m ng bám và v n th c n còn sót l i bên trong lò. Sau khi  ngu i 
ng i dùng có th  lau l i b ng kh n m m m t cách d  dàng.
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Lò nướng đối lưu, lắp âm
6 chức năng nướng tiện ích
Điều khiển bằng núm xoay
4 tầng đặt khay nướng
Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Chức năng tự làm sạch aquaSmart
Hoàn thiện với mặt kính đen/trắng 
Dung tích: 59L 
Công suất: 2.4 KW
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

CD760

ME 7207

13.100.000 VND

Lò nướng đối lưu, lắp âm
7 chức năng nướng tiện ích
Điều khiển bằng núm xoay
4 tầng đặt khay nướng
Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Chức năng tự làm sạch aquaSmart
Hoàn thiện với mặt kính đen/trắng 
Dung tích: 59L 
Công suất: 3.5 KW
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

12.100.000 VND
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9.800.000 VND

9.700.000 VND
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VÒI - CH U R A
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4.900.000 VND

2.500.000 VND
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3.000.000 VND 1.900.000 VND

BỘ NỒI

 Bộ nồi inox Balay Bộ nồi Cata new York

Vòi -  Bộ Nồi

1.720.000 VND 3.300.000 VND
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC CHÍNH
VP: Nhà N2B - KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

www.cata.net.vn - www.cata.es

Hotline: 024.6658.3399
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